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6. SOCIĀLĀS AIZSARDZĪBAS NOZARES PROJEKTU 
SARAKSTS LIEPĀJAS AP2027 

Neatņemama Liepājas AP2027 sastāvdaļa ir tās stratēģiskās daļas rīcību klāstu 
precizējošais investīciju plāns. Attīstības pārvalde ir sagatavojusi AP2027 investīciju 
plāna priekšteci - projektu saraksta sagatavi “Projektu saraksts 2021-2027”, kurā ir 
apkopoti katrai pašvaldības iestādei/struktūrvienībai, kura pārrauga kādu no pašvaldības 
autonomām funkcijām, līdz šim definētie saistošie investīciju projekti. Projektu saraksts 
ir sagatavots arī Liepājas pašvaldības sociālās aizsardzības nozari uzraugošajam 
Sociālajam dienestam. Datne ir pieejama “Google Docs” tiešsaistes lietotnē, kuru TDG 
semināra laikā dalībnieki varēs papildināt ar saviem projektu priekšlikumiem. 
 
Katrā iestādes/struktūrvienības izklājlapā atrodama tabula, kura sastāv no šādām 
slejām: 
 

▪ N.p.k. (numurs pēc kārtas); 
▪ Projekts; 
▪ Veicamās aktivitātes projekta ietvaros; 
▪ Vieta, adrese; 
▪ Plānotās kopējās izmaksas; 
▪ Īstenošanas uzsākšanas gads; 
▪ Atbildīgie; 
▪ NAP 

o Prioritāte; 
o Rīcības virziens; 
o Rīcības virziena mērķis; 
o Rīcības virziena mērķa uzdevums; 
o Rīcības virziena mērķa uzdevuma indikators. 

 
Jāpiebilst, ka NAP sleja ir paredzēta, lai plānotie pašvaldības investīciju projekti būtu 
saistīti ar NAP2027 stratēģiskās daļas prioritātēm, rīcību virzieniem un tiem piesaistītiem 
rezultatīvajiem rādītājiem. 
 
Tabulā 6.1. zemāk ietverta Sociālā dienesta izklājlapas projektu tabula
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TABULA 6.1. SOCIĀLĀ DIENESTA IESNIEGTĀS PROJEKTU IDEJAS 2021.-2027.GADAM 

N
.p

.k
. 

Projekts 
Veicamās aktivitātes 

projekta ietvaros 
Vieta, 

adrese 

Plānotās 
kopējās 

izmaksas 

Īstenošanas 
uzsākšanas 

gads 
Atbildīgie 

NAP 

Prioritāte 
Rīcības 
virziens 

Rīcības virziena 
mērķis 

Rīcības 
virziena mērķa 

uzdevums 

Rīcības 
virziena 
mērķa 

uzdevuma 
indikators 

90. Sociālo 
pakalpojumu 
pieejamības 
nodrošināša
na Liepājā 
(t.sk. 
infrastruktūr
as pārbūve 
un izbūve) 
1.kārta. 

Atjaunot Sociālā 
dienesta ēkas trešo 
stāvu. Sakārtot 
ventilācijas sistēmu 
ēkā, uzstādot gaisa 
kondicionēšanas 
sistēmu. 

E.Veiden
bauma 
iela 3, 
Liepāja 

€ 150 000 2022. Sociālais 
dienests 

4.Kvalitatīvas 
dzīves vide 
un teritoriju 
attīstība 

Daba un 
vide 

(312) Reģionu 
potenciāla 
attīstība un 
ekonomisko 
atšķirību 
mazināšana, 
stiprinot to 
iekšējo un ārējo 
konkurētspēju, kā 
arī nodrošinot 
teritoriju 
specifikai 
atbilstošus 
risinājumus 
apdzīvojuma un 
dzīves vides 
attīstībai. 

(329) 
Plānošanas 
reģionu un 
pašvaldību 
kapacitātes, 
zināšanu un 
administratīvo 
procesu 
uzlabošana, lai 
palielinātu 
pašvaldību 
sadarbību un 
spēju nodrošināt 
iedzīvotāju 
mobilitāti, 
investīcijām 
labvēlīgu vidi un 
augstu 
pašvaldību 
sniegto 
pakalpojumu 
kvalitāti un 
izmaksu 
efektivitāti 

▪ Nefinanšu 
investīciju 
piesaiste 
reģionos 

▪ Uzticēšanās 
reģionālajām 
vai vietējā 
līmeņa 
institūcijām 
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N
.p

.k
. 

Projekts 
Veicamās aktivitātes 

projekta ietvaros 
Vieta, 

adrese 

Plānotās 
kopējās 

izmaksas 

Īstenošanas 
uzsākšanas 

gads 
Atbildīgie 

NAP 

Prioritāte 
Rīcības 
virziens 

Rīcības virziena 
mērķis 

Rīcības 
virziena mērķa 

uzdevums 

Rīcības 
virziena 
mērķa 

uzdevuma 
indikators 

91. Sociālo 
pakalpojumu 
pieejamības 
nodrošināša
na Liepājā 
(t.sk. 
infrastruktūr
as pārbūve 
un izbūve) 
2.kārta. 

Sociālā dienesta 
filiāles izveide 
Liepājā. Telpu 
remonts, aprīkojums. 
Visi Sociālā dienesta 
pakalpojumi sociālā 
palīdzība, sociālie 
pakalpojumi un 
sociālais darbs. 

Jaunliep
ājas vai 
Laumas 
rajons - 
Siļķu iela 
7 
(priekšlik
ums). 

€ 500 000 2022. Sociālais 
dienests 

1.Stipras 
ģimenes, 
veseli un 
aktīvi cilvēki 

Sociālā 
iekļauša
na 

(104) Sociālais 
atbalsts ir 
individualizēts, uz 
cilvēku orientēts, 
un tas tiek 
piedāvāts katram, 
kam tas ir vai 
varētu būt 
visvairāk 
vajadzīgs. 

(118) Uz 
individuālām 
vajadzībām 
vērstu sociālo 
pakalpojumu 
pieejamība un 
sociālās 
inovācijas 
pakalpojumu 
nodrošināšana 
prioritārām 
grupām, īpaši 
personām ar 
invaliditāti, 
paliatīvās 
aprūpes 
pacientiem un 
senioriem, 
sekmējot 
neatkarīgas 
dzīves iespējas 
un dzīves 
kvalitātes 
saglabāšanu vai 
uzlabošanu 

▪ Profesionāla 
aprūpes 
mājās 
pakalpojuma 
pieejamība 
(finansiāli 
ierobežojumi
, 
nepieejamīb
a); 

▪ Pašvaldību 
īpatsvars, 
kas 
nodrošina 
aprūpes 
mājās 
pakalpojumu 

92. Sociālo 
pakalpojumu 
pieejamības 
nodrošināša
na Liepājā 
(t.sk. 
infrastruktūr
as pārbūve 
un izbūve) 
3.kārta. 

Sociālā dienesta 
biroja "Aprūpe mājas" 
piemērotu telpu 
izveide. Ja izmanto šo 
adresi izmaksas 
zemākas. 

Peldu 
iela 5 
(priekšlik
ums). 

€ 200 000 2022. Sociālais 
dienests 

4.Kvalitatīvas 
dzīves vide 
un teritoriju 
attīstība 

Mājoklis (333) Latvijā 
visām 
mājsaimniecībām 
ir pieejami 
mājokļi. Esošais 
dzīvojamais 
fonds līdz 2050. 
gadam atbilst 
augstiem […] 
standartiem  […] 

(344) Sociālo 
mājokļu 
atjaunošana un 
skaita 
palielināšana, 
vienlaikus 
izveidojot 
instrumentu, kas 
sniedz mājokļu 
atbalstu 
maznodrošinātā
m personām 

▪ Personas, 
kas 
reģistrētas 
pašvaldības 
palīdzības 
reģistrā 
mājokļa 
jautājuma 
risināšanai. 

▪ Mājsaimniec
ību 
īpatsvars, 
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N
.p

.k
. 

Projekts 
Veicamās aktivitātes 

projekta ietvaros 
Vieta, 

adrese 

Plānotās 
kopējās 

izmaksas 

Īstenošanas 
uzsākšanas 

gads 
Atbildīgie 

NAP 

Prioritāte 
Rīcības 
virziens 

Rīcības virziena 
mērķis 

Rīcības 
virziena mērķa 

uzdevums 

Rīcības 
virziena 
mērķa 

uzdevuma 
indikators 

dzīvesvietas 
maiņai, lai 
veicinātu 
iesaistīšanos 
darba tirgū 

kuras 
norādīja uz 
neapmierino
šiem 
mājokļa 
apstākļiem. 

93. Sociālo 
pakalpojumu 
pieejamības 
nodrošināša
na Liepājā 
(t.sk. 
infrastruktūr
as pārbūve 
un izbūve) 
4.kārta. 

Veco ļaužu 
dzīvojamās mājas 
dzīvojamās mājas 
fasādes vienkāršotā 
atjaunošana un 
remonts. Iekšējo 
inženiertīklu 
atjaunošana. 

Ganību 
ielā 
135/141, 
Liepājā 

€ 450 000 2022. Sociālais 
dienests 

4.Kvalitatīvas 
dzīves vide 
un teritoriju 
attīstība 

Mājoklis (333) Latvijā 
visām 
mājsaimniecībām 
ir pieejami 
mājokļi. Esošais 
dzīvojamais 
fonds līdz 2050. 
gadam atbilst 
augstiem […] 
standartiem  […] 

(344) Sociālo 
mājokļu 
atjaunošana un 
skaita 
palielināšana, 
vienlaikus 
izveidojot 
instrumentu, kas 
sniedz mājokļu 
atbalstu 
maznodrošinātā
m personām 
dzīvesvietas 
maiņai, lai 
veicinātu 
iesaistīšanos 
darba tirgū 

▪ Personas, 
kas 
reģistrētas 
pašvaldības 
palīdzības 
reģistrā 
mājokļa 
jautājuma 
risināšanai. 

▪ Mājsaimniec
ību 
īpatsvars, 
kuras 
norādīja uz 
neapmierino
šiem 
mājokļa 
apstākļiem. 

94. Sociālo 
pakalpojumu 
pieejamības 
nodrošināša
na Liepājā 
(t.sk. 
infrastruktūr
as pārbūve 
un izbūve) 
5.kārta. 

Alternatīvas karstā 
ūdens sistēmas 
izveide Sociālās 
dzīvojamās mājās - 
saules kolektoru un 
akumulācijas 
sistēmas 
uzstādīšana. 

Ģenerāļa 
Baloža 
ielā 1, 
Kuldīgas 
ielā 34, 
Viršu ielā 
9/11, 
Liepājā 

€ 600 000 2023. Sociālais 
dienests 

4.Kvalitatīvas 
dzīves vide 
un teritoriju 
attīstība 

Mājoklis (333) Latvijā 
visām 
mājsaimniecībām 
ir pieejami 
mājokļi. Esošais 
dzīvojamais 
fonds līdz 2050. 
gadam atbilst 
augstiem […] 
standartiem  […] 

(344) Sociālo 
mājokļu 
atjaunošana un 
skaita 
palielināšana, 
vienlaikus 
izveidojot 
instrumentu, kas 
sniedz mājokļu 
atbalstu 
maznodrošinātā
m personām 

▪ Personas, 
kas 
reģistrētas 
pašvaldības 
palīdzības 
reģistrā 
mājokļa 
jautājuma 
risināšanai 

▪ Mājsaimniec
ību 
īpatsvars, 
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N
.p

.k
. 

Projekts 
Veicamās aktivitātes 

projekta ietvaros 
Vieta, 

adrese 

Plānotās 
kopējās 

izmaksas 

Īstenošanas 
uzsākšanas 

gads 
Atbildīgie 

NAP 

Prioritāte 
Rīcības 
virziens 

Rīcības virziena 
mērķis 

Rīcības 
virziena mērķa 

uzdevums 

Rīcības 
virziena 
mērķa 

uzdevuma 
indikators 

dzīvesvietas 
maiņai, lai 
veicinātu 
iesaistīšanos 
darba tirgū 

kuras 
norādīja uz 
neapmierino
šiem 
mājokļa 
apstākļiem. 

95. Sociālo 
pakalpojumu 
pieejamības 
nodrošināša
na Liepājā 
(t.sk. 
infrastruktūr
as pārbūve 
un izbūve) 
6.kārta. 

Senioru ciemata 
izveide, plānojot plašu 
un koncentrētu 
pakalpojumu klāstu 
senioriem. Iespēju 
saņemt sociālos un 
ārstniecības 
pakalpojumus gan par 
pašvaldības 
līdzekļiem 
(pansionāts), gan arī 
par personīgo un 
valsts finansējumu. 

Slimnīca
s iela 
(priekšlik
ums). 

€ 
1 500 000 

2023. Sociālais 
dienests 

4.Kvalitatīvas 
dzīves vide 
un teritoriju 
attīstība 

Mājoklis (333) Latvijā 
visām 
mājsaimniecībām 
ir pieejami 
mājokļi. Esošais 
dzīvojamais 
fonds līdz 2050. 
gadam atbilst 
augstiem […] 
standartiem  […]  

(344) Sociālo 
mājokļu 
atjaunošana un 
skaita 
palielināšana, 
vienlaikus 
izveidojot 
instrumentu, kas 
sniedz mājokļu 
atbalstu 
maznodrošinātā
m personām 
dzīvesvietas 
maiņai, lai 
veicinātu 
iesaistīšanos 
darba tirgū 

▪ Personas, 
kas 
reģistrētas 
pašvaldības 
palīdzības 
reģistrā 
mājokļa 
jautājuma 
risināšanai; 

▪ Mājsaimniec
ību 
īpatsvars, 
kuras 
norādīja uz 
neapmierino
šiem 
mājokļa 
apstākļiem. 
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N
.p

.k
. 

Projekts 
Veicamās aktivitātes 

projekta ietvaros 
Vieta, 

adrese 

Plānotās 
kopējās 

izmaksas 

Īstenošanas 
uzsākšanas 

gads 
Atbildīgie 

NAP 

Prioritāte 
Rīcības 
virziens 

Rīcības virziena 
mērķis 

Rīcības 
virziena mērķa 

uzdevums 

Rīcības 
virziena 
mērķa 

uzdevuma 
indikators 

96. Sociālo 
pakalpojumu 
pieejamības 
nodrošināša
na Liepājā 
(t.sk. 
infrastruktūr
as pārbūve 
un izbūve) 
7.kārta. 

Ģimenes atbalsta 
centra izveide 
(sociālais atbalsts, 
sociālie pakalpojumi 
(psihologs, atbalsta 
grupas, ģimenes 
asitenti u.c. 
pakalpojumi), 
paredzot iespēju arī 
saņemt dienas centra 
pakalpojumu 
personām ar garīgās 
attīstības 
traucējumiem). 

 € 300 000 2022. Sociālais 
dienests 

1.Stipras 
ģimenes, 
veseli un 
aktīvi cilvēki 

Psiholoģ
iskā un 
emocion
ālā 
labklājīb
a 

(69) 
Psiholoģiskās un 
emocionālās 
labklājības 
veicināšana 
cilvēku atbalstam 
krīzes situācijās, 
individuālā 
potenciāla 
attīstībai […] 

(82) Atbalsts 
vecāku prasmju 
pilnveidošanai, 
uzlabojot bērnu 
psiholoģisko un 
emocionālo 
labklājību un 
mazinot 
psihiskās 
veselības un 
mācīšanās 
traucējumu 
veidošanās 
riskus nākotnē. 

▪ Pašnāvības 
bērnu vidū. 

▪ Psihisko 
traucējumu 
izplatība 
nepilngadīgo 
vidū. 

97. Sociālo 
pakalpojumu 
pieejamības 
nodrošināša
na Liepājā 
(t.sk. 
infrastruktūr
as pārbūve 
un izbūve) 
8.kārta. 

Sociālo pakalpojumu 
sniedzēju ēkām 
piegulošo teritoriju 
labiekārtošana. 
Labiekārtoti pagalmi, 
laukumi (rotaļu 
laukumu izveide, 
spēka trenežieru 
izveide) pie 
Sociālajām iestādēm. 

Ģenerāļa 
Baloža 
iela 1, 
Klaipēda
s iela 
96a, 
Kuldīgas 
iela 34, 
Viršu iela 
9/11, 
Flotes 
iela 14, 
Ganību 
iela 
135/141. 

€ 150 000 2022. Sociālais 
dienests 

4.Kvalitatīvas 
dzīves vide 
un teritoriju 
attīstība 

Mājoklis (333) Latvijā 
visām 
mājsaimniecībām 
ir pieejami 
mājokļi. Esošais 
dzīvojamais 
fonds līdz 2050. 
gadam atbilst 
augstiem […] 
standartiem  […] 

(344) Sociālo 
mājokļu 
atjaunošana un 
skaita 
palielināšana, 
vienlaikus 
izveidojot 
instrumentu, kas 
sniedz mājokļu 
atbalstu 
maznodrošinātā
m personām 
dzīvesvietas 
maiņai, lai 
veicinātu 
iesaistīšanos 
darba tirgū 

▪ Personas, 
kas 
reģistrētas 
pašvaldības 
palīdzības 
reģistrā 
mājokļa 
jautājuma 
risināšanai 

▪ Mājsaimniec
ību 
īpatsvars, 
kuras 
norādīja uz 
neapmierino
šiem 
mājokļa 
apstākļiem 

Avots: Liepājas pilsētas domes Attīstības pārvalde 


